
PRZEZNACZENIE

PODŁOŻA

GŁÓWNE ZALETY

OPAKOWANIA I ZUŻYCIE

1l; 3l, 6l; 12l

ZALECENIA

BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA SANITARNA I ŚRODOWISKOWA
▪ Etykiety z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na opakowaniu.

▪ Karty charakterystyki do pobrania na stronie: www.ponteck.com.pl
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Dekoracyjna farba akrylowa z domieszką błyszczącego kruszywa występującego w bardzo drobnej frakcji. 

▪ Tradycyjne podłoża budowlane odpowiednio przygotowane i zapodkładowane (beton, gips i pochodne,

tynk cementowo-wapienny, płyta GK);

Jest przeznaczona do użytku wewnętrznego, stosowana w pomieszczeniach prywatnych (hole, salony, klatki 

SYSTEM DEKORACYJNY DUST
Metaliczna farba dekoracyjna

1. PODKŁAD

2. DEKORACJA

System składa się z 2 produktów:

▪ Aby uzyskać jednorodny, estetyczny wygląd, zaleca się realizację danej powierzchni przez tą samą osobę.

▪ Zaleca się, aby w miejscu aplikacji używać produktów z tej samej partii produkcyjnej i z jednego barwienia.

▪ W celu uzyskania zamierzonego efektu finalnego, niezbędne jest przestrzeganie warunków aplikacji oraz

użycie odpowiednich narzędzi do aplikacji.

* Należy zapoznać się z odpowiednią kartą techniczną.

▪ Stare przyczepne powłoki malarskie w dobrym stanie.

▪ Dobre krycie;

▪ Produkt bezwonny (bez rozpuszczalnika).

▪ Maskuje drobne niedoskonałości podłoża;

▪ Odporność na zmywanie na mokro;

0,2 kg/m²

schodowe) oraz pomieszczeniach użyteczności publicznej (hotele, pensjonaty, sale weselne, restauracje itp.).

Charakteryzuje się dużą możliwością kształtowania dowolnych wzorów oraz odpornością na zmywanie.

▪ Wysoka wydajność;

▪ Krótki czas schnięcia;

1 warstwa farby podkładowej białej lub zabarwionejMINERAL PRIM GRANITE*

1 warstwa metalicznej farby akrylowej DUST

MINERAL PRIM GRANITE

1kgDUST

DUST

0,2 kg/m²



REALIZACJA
Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki aplikacji zgodne z obowiązującymi normami 

i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Podłoże powinno być suche, spójne i czyste przed zastosowaniem.

APLIKACJA PRODUKTU

MYCIE NARZĘDZI
WODĄ, natychmiast po użyciu.

WARUNKI APLIKACJI

▪ Wilgotność względna poniżej 70%;

▪ Wietrzyć pomieszczenia podczas schnięcia;

▪ W celu ponownego użycia farby należy szczelnie zamknąć niedokończone opakowanie;

▪ Używać środków ochrony indywidualnej: rękawice i okulary;

▪ Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji.
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SYSTEM DEKORACYJNY DUST
Metaliczna farba dekoracyjna

1. Podłoże należy zapodkładować farbą MINERAL PRIM GRANITE starając się nie pozostawić śladów po wałku.

2. Przed użyciem produkt należy przemieszać. Farbę można rozcieńczyć wodą nie więcej jak 5%.  

▪ Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 8°C (środki ostrożności jeśli temp. > 35°C);

DUST umożliwia zastosowanie różnych narzędzi - najlepiej jest zastosować szeroki płaski pędzel, co pozwala

na uzyskanie w prosty sposób ciekawych i różnorodnych efektów dekoracyjnych.

Z uwagi na charakter produktu najlepiej położyć go na podłożu gładkim bez ubytków.
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